
Якое мес ца зай мае пісь мен нік у 
су час ным све це? Ці да стат ко ва 
ў яго срод каў для па пу ля ры за цыі 
ўлас най твор час ці і якія кры ні цы 
за роб ку ён мае? Ці па він на дзяр-
жа ва пры маць не па срэд ны ўдзел 
у лі та ра тур ным пра цэ се? Гэ тыя і 
мно гія ін шыя пы тан ні бы лі аб мер-
ка ва ны на між на род ным «круг-
лым ста ле» пад наз вай «Су гуч ча. 
Лі та ра ту ра як люс тэр ка эпо хі», які 
ла дзіў ся пад час свя та бе ла рус ка-
га пісь мен ства.

Ар га ні за та ра мі дзеі вы сту пі лі Мі ніс-
тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі, Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Вы да вец кі дом 
«Звяз да» і На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе-
ла ру сі. Апош няя, да рэ чы, і ста ла той 
пля цоў кай, на якой ад бы ва ла ся су стрэ-
ча лі та ра та раў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, 
Ка зах ста на, Мал да віі, Та джы кі ста на і 
ін шых кра ін.

«Круг лы стол» пра во дзіў ся вось мы 
раз. Ві таль нае сло ва да ўдзель ні каў на-
кі ра ваў кіраўнік Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэй 
КА БЯ КОЎ. У ім га ва ры ла ся пра тое, 
што на ша дзяр жа ва пад трым лі вае раз-
віц цё ай чын най лі та ра ту ры, а так са ма 

між куль тур ны дыя лог і гу ма ні тар нае 
ўза е ма дзе ян не на ро даў роз ных кра-
ін. «Сло ва пісь мен ні ка, та ле на ві тыя 
тво ры кла сі каў і су час ных аў та раў па-
він ны аб' яд ноў ваць лю дзей на асно ве 
ма раль ных ідэа лаў. І вель мі важ на, 
што «круг лы стол» «Су гуч ча» ро біць 
свой унё сак ва ўза е ма ўзба га чэн не на-
цы я наль ных лі та ра тур», — падкрэсліў 
Андрэй Кабякоў.

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Аляк сандр 
РАДЗЬ КОЎ, які пры няў удзел у ра бо це 
«круг ла га ста ла», па дзя ліў ся ўлас ны мі 
раз ва жан ня мі аб па клі кан ні пісь мен ні ка 
і яго мес цы ў гра мад стве:

— Су стрэ ча прад стаў ні коў пісь-
мен ніц ка га згур та ван ня — над звы чай 
важ ная па дзея. Бо гра мад ству вель мі 
па трэб ны муд ра цы. Іх па-роз на му мож-
на на зы ваць: жы ха ры, фі ло са фы, пісь-
мен ні кі. Але без гэ тай муд рас ці ня ма 
паў на ты ад чу ван ня жыц ця, ня ма раз-
віц ця цы ві лі за цыі. Бо на лю бым эта пе 
гіс то рыі трэ ба асэн соў ваць, ад куль мы, 
што мы са бой уяў ля ем і як нам да лей 
ру хац ца… Вы ву чаць жыц цё, да та го ж 
ацэнь ваць яго і ра біць прад ба чан ні — 
гэ та над звы чай скла да ная за да ча. Для 

та го, каб яе вы ка наць, трэ ба апус кац ца 
на глы бі ню. Ад нак за па тра ба ва насць у 
гэ тым над звы чай вя лі кая… Па іні цы я ты-
ве Прэ зі дэн та мы ар га ні за ва лі па езд ку 
пісь мен ні каў па кра і не. Там, на мес цах, 
мы ўба чы лі, на коль кі лю дзям не аб ход ны 
кан такт з твор цам, бо на ват ра зум на му 
ча ла ве ку важ на зве рыць свае дум кі: «Ці 
пра віль на я дзей ні чаю, ці пра віль на ду-
маю?..» А ка лі да іх пры хо дзіць са праўд-
ны «жрэц» — пісь мен нік, яны ўваж лі ва 
слу ха юць яго, а так са ма па ва чах пра вя-
ра юць, ці ве рыць ён сам у тое, пра што 
га во рыць, ці жы ве так?..

Тэ му важ кас ці пісь мен ніц кай спра вы 
пад тры ма ла і мі ністр ін фар-
ма цыі Лі лія АНА НІЧ. Яна ўжо 
не пер шы раз пры сут ні ча ла на 
та кой су стрэ чы лі та ра та раў, 
та му маг ла грун тоў на ацэнь-
ваць тое, што ўжо зроб ле на, а 
так са ма стро іць пла ны на блі-
жэй шую бу ду чы ню:

— Вель мі пры ем на ба чыць 
зна ё мыя тва ры, бо ўжо вось мы 
раз Бе ла русь збі рае між на род-
ны «круг лы стол» лі та ра та раў 
кра ін СНД, бліз ка га і да лё ка га 
за меж жа. Мы ба чым, што та кія 
аб ме ны ду хоў на-ма раль ны мі 
каш тоў нас ця мі ўма цоў ва юць 
на шу куль тур ную пра сто ру. 
21-ы год у кра і не пра во дзіц ца 
Дзень пісь мен ства — гэ та амаль 
столь кі ж, коль кі не за леж най 
Бе ла ру сі. Та кая ад па вед насць 
яск ра ва пад крэс лі вае кі ру нак 
дзяр жа вы на ўма ца ван не ду хоў нас ці і 
ма раль нас ці, раз віц цё ін тэ ле кту аль на-
га, твор ча га па тэн цы я лу на ша га гра мад-
ства. У 2017 го дзе мы бу дзем ад зна чаць 
500-год дзе ай чын на га кні га дру ка ван ня, 
што чар го вы раз ад люст руе тую вя лі кую 
ўва гу, якая ў на шай кра і не на да ец ца пад-
трым цы кні га вы дан ня.

Як ба чым, на шы кніж ныя па лі цы ў 
блі жэй шы час яшчэ па поў няц ца. Ра-
дуе і тое, што ёсць маг чы масць на свае 
во чы ўба чыць мно гіх на шых аў та раў. 
Аб пра цы твор цаў на мес цах рас каз ваў 
стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ:

— У нас у са ю зе больш за 650 чле-
наў. Вя до ма, не ўсе яны ззя юць на ад-
ноль ка ва вы со кім уз роў ні — як роз ныя 
фут ба ліс ты ў ад ной ка ман дзе. За год 
на шы аў та ры вы сту па юць пе рад чы-
та ча мі ад 15 да 20 ты сяч ра зоў, і гэ та 
вель мі ра дуе… Не як Прэ зі дэнт звяр-
нуў ся да нас: «Пісь мен ні кі, вас ма ла 
ві даць у ін тэр нэ це». Мы апе ра тыў на 
ад рэ ага ва лі на гэ ту за ўва гу: за 2,5 го-
да коль касць пісь мен ні каў-бло ге раў па-
вя лі чы ла ся з 15 да 200.

На «круг лым ста ле» шмат га ва ры ла-
ся і пра най вы шэй шае па клі кан не пісь-
мен ні ка, яго асаб лі вую ад каз насць пе-

рад усім на ро дам. Асаб лі ва хва ля ва ла 
гэ та вя до ма га ра сій ска га жур на ліс та, 
пісь мен ні ка, вы даў ца, гра мад ска га 
дзея ча Ры го ра ПРА ХІ НА:

— Што да ты чыц ца лі та ра ту ры і яе 
ро лі пе рад на ро дам, мне зда ец ца, тут 
ста яць дзве за да чы. Пер шая — слу-
жыць не ін стынк там, а ідэа лам, у тым 
лі ку мі ру і доб ра су сед ству. Дру гая — 
слу жыць сло ву, род на му сло ву, якое 
час та зна хо дзіц ца пад уціс кам і ні ве лі-
ру ец ца, бо без яго і нас са міх не ста не… 
Мы вы да лі не каль кі та моў дзі вос на га 
бе ла рус ка га фальк ло ру. Не ка то рыя 
рэ чы ўпер шы ню бы лі пе ра кла дзе ны 

на рус кую мо ву, і я быў прос та ўра жа-
ны, на коль кі яны вост рыя, цу доў ныя — 
прос та ал маз.

На ступ ныя вы сту поў цы шмат ка за лі 
пра асаб лі вую ро лю Бе ла ру сі на між-
на род най, не толь кі лі та ра тур най, але і 
агуль на ча ла ве чай пра сто ры. Пісь мен-
нік, стар шы ня фе дэ ра тыў най на цы я-
наль най куль тур най аў та но міі «Бе ла-
ру сы Ра сіі» Ва ле рый КА ЗА КОЎ яшчэ 
раз на га даў пра сла ву тае мі ра люб ства 
бе ла ру саў:

— Сён ня кож ны ча ла век, які раз ва-
жае, і не толь кі пісь мен нік, па ві нен вы-
зна чыць, з кім ён: або з сі ла мі цем ры, 

або з сі ла мі свят ла. Нас шмат 
што раз' яд ноў вае: мо вы, рэ лі-
гіі, ко лер ску ры, пе ра ка нан ні — 
ад нак ёсць ад но, што па ды мае 
нас над усім і ва кол ча го мож на 
гур та вац ца — гэ та та лент пісь-
мен ні ка. Дзя куй Бо гу, што ёсць 
бе ла ру сы. Я ка жу гэ та цал кам 
сур' ёз на — як сал дат, як афі цэр. 
Бо за час не за леж нас ці Бе ла ру-
сі ні во дзін сал дат гэ тай кра і ны 
не ўдзель ні чаў ні ў ад ной вай не. 
Я лі чу, што Бе ла русь — гэ та 
апош няя кры ні ца з рук Бо га, 
што да ты чыц ца і лі та ра ту ры. У 
Ра сіі, як і ў ін шых кра і нах, та кія 
па ся джэн ні не пра вод зяц ца. Бе-
ла русь за ха ва ла та кую прак ты-
ку, ка лі пісь мен ні кі пры яз джа-
юць у роз ныя ка лек ты вы — ад 
дзі ця ча га сад ка да бу даў ні чай 
пля цоў кі — і ла дзяць су стрэ чы-

чы тан ні. Ні дзе на пост са вец кай пра сто-
ры ня ма та кой фор мы пра цы.

Азер бай джа нец Чын гіз Алі аглу са-
лі дар ны з ра сій скім ка ле гам у по гля дах 
на наш на род:

— Лёс ус клаў на Бе ла русь і яе на род 
асаб лі вую мі сію — быць тым ста ноў-
чым цэнт рам, які на кі роў ваў бы нас на 
слу жэн не ча ла ве ку. Пра рок пра маў ляе 
тое, што па чуў звыш. А вось пас ля пра-
ро каў ідуць паэ ты (пад паэ та мі ма юц ца 
на ўва зе ўсе твор чыя асо бы). Паэ ты і 
пісь мен ні кі аба вя за ны пры слу хоў вац-
ца да го ла су ўлас на га сум лен ня, ча ла-
ве чай год нас ці. Яны па він ны най перш 

кі ра вац ца сва ім пры зна чэн нем, жыць 
па за ко нах та лен ту.

Раз ва жа лі на «круг лым ста ле» і пра 
якасць су час най лі та ра ту ры. Най перш 
па вёў гу тар ку ў гэ тым рэ чы шчы ма дэ-
ра тар па ся джэн ня, ды рэк тар — га-
лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. Ён 
звяр нуў ува гу на тое, што да чы та ча 
сён ня час та трап ляе ма са вая лі та ра-
ту ра. Маг чы ма, ча ла вец тва ста мі ла ся, 
мяр куе ён, раз ка рыс та ец ца, у тым лі-
ку праз сло ва, пэў ны мі сім ва ла мі, якія 
да юць маг чы масць прос та ад пач ыць. 
Та кім чы нам мы па збаў ля ем пра цы і 
на ша сэр ца, і ро зум.

Пра тое, што ў лі та ра тур ным пра цэ-
се сён ня мно гае змя ні ла ся, га ва рыў і 
пра за ік, га лоў ны рэ дак тар «Ро ман-
га зе ты» Юрый КАЗ ЛОЎ:

— «Ро ман-га зе та» сён ня, як і ка лісь-
ці, вы хо дзіць два ра зы на ме сяц. Так-
са ма раз на ме сяц вы хо дзіць дзі ця чы 
вы пуск. На пры кла дзе «Ро ман-га зе ты» 
мож на пра са чыць усё тое, што ад бы-
ло ся з лі та ра ту рай. У мі ну лыя ча сы на-
клад да хо дзіў да 4-х міль ё наў эк земп-
ля раў. Ця пер ён скла дае ўся го 4 ты-
ся чы. Та кім чы нам, па ана ло гіі, мож на 
лі чыць, што ў ты ся чу ра зоў ска ра ці ла ся 
лі та ра тур ная пра сто ра… Мне зда ец ца, 
Бе ла русь у спра ве вы строй ван ня ад-
но сін па між пісь мен ні кам і дзяр жа вай 
знач на апя рэдж вае ўсе ін шыя дзяр жа-
вы СНД. Ха ця прэ стыж пра фе сіі пісь-

мен ні ка ўво гу ле ка та стра фіч на ўпаў. 
Ду маю, ні хто з пры сут ных не жы ве лі-
та ра тур най пра цай. Усе мы вы му ша ны 
пад пра цоў ваць, зай мац ца жур на ліс ты-
кай ці не чым яшчэ. Та му вель мі важ на, 
каб дзяр жа ва да па ма га ла пісь мен ні ку 
жыць з яго лі та ра тур най пра цы. А ўсе 
спа сыл кі на тое, што ця пер час рын ку, 
што тво ры не пра да юц ца, лі чу на ду-
ма ны мі. Бо ма са вая лі та ра ту ра, якая 
ця пер па нуе, пі шац ца толь кі з ад ной 
мэ тай — атры ман ня пры быт ку. У той 
жа час нар маль ную, яр кую мас тац кую 
про зу ні хто не імк нец ца на ват асэн са-
ваць.

Усе пры сут ныя ўхва лі кан цэп цыю 
пра цы з пісь мен ні ка мі, агу ча ную Каз ло-
вым, якая іс нуе ў еў ра пей скіх кра і нах:

— Там пры трым лі ва юц ца дум кі, што 
па куль раз ві ва ец ца мо ва, жы вым ся бе 
мо жа лі чыць і на род. А пісь мен ні кі — гэ-
та тыя лю дзі, якія як раз да юць маг чы-
масць раз ві вац ца мо ве і са ма свя до мас-
ці, і гра мад ства не дэ гра дуе. У Еў ро пе 
лі чыц ца, што пісь мен нік ужо вы ка наў 
сваю мі сію, ка лі ства рыў адзін воб раз, 
ад ну ме та фа ру, ад но яр кае па раў на нне, 
якое ўвой дзе ў скар бон ку мо вы. На ват 
ка лі больш ён ні чо га вы дат на га не на-
пі ша, для яго бу дзе зной дзе на доб рая 
фор ма іс на ван ня: вес ці гурт кі, чы таць 
лек цыі — у га ле чы ён не бу дзе. Мож на 
бы ло б і нам узяць на ўзбра ен не та кую 
фор му пра цы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Фо таздымкі Над зеі БУ ЖАН, Сяргея НІКАНОВІЧА і Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тут і там чу лі ся пад ра бяз нас ці гіс то рыі, што 
ад бы ла ся больш як ты ся чу га доў та му, ка лі 
хлоп чык Ізя слаў аба ра ніў сваю ма ці кня гі ню 
Раг не ду ад на жа Ула дзі мі ра. Кі еў ска га кня зя 
як бы і апраўд ва юць: маў ляў, Ула дзі мір узяў 
нож дзе ля звы чаю та го ча су. Трэ ба бы ло па-
ста віць жон ку на мес ца (на ўжо ад ве дзе нае 
мес ца ў цар стве Аі да), бо Раг не да, сі лай узя-
тая ў жон кі, пад ня ла нож над му жам пер шай. 
Ула дзі мір Свя та сла віч вы слаў ма ці з сы нам 
у спе цы яль на па бу да ва ную аба рон чую крэ-
пасць, ва кол якой пас ля вы рас го рад, які стаў 
ад ным з цэнт раў бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. А 
сам Ізя слаў за рас паў сюдж ван не асве ты на 
сва іх зем лях атры маў мя нуш ку Кніж нік.

Зу сім не вы пад ко ва ў гэ ты го рад ужо ў XXІ 
ста год дзі з'е ха лі ся пісь мен ні кі, пе ра клад чы-
кі, жур на ліс ты, кні га вы даў цы — усе, хто мае 
спра ву з дру ка ва ным сло вам, і іх чы та чы.

Ізя слаў не прос та быў ге ро ем раз моў: у су-
бо ту ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё пом ні ка 
кня зю, і ця пер за сна валь нік го ра да ў брон зе 
на заўж ды за ста нец ца на Цэнт раль най пло шчы 
як за ха валь нік і сім вал За слаўя.

Стар шы ня За слаў ска га гар вы кан ка ма 
Свят ла на Кар та шо ва на цы ры мо ніі ад крыц-
ця вы ка за ла сло вы па дзя кі «тым кі раў ні кам 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый, якія па кроп лі 
ўно сі лі свой уклад у тое, каб пом нік сён ня ў 
нас быў». Свят ла на Пят роў на з не двух сэн соў-
ным на мё кам да да ла: «І дзя куй тым, хто сваю 
аса біс тую зар пла ту, Ана толь Афа нась е віч, 
на кі роў ваў на вы раб пом ні ка» (на ад крыц ці 
пры сут ні чаў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана-
толь То зік).

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця Дня бе ла-
рус ка га пісь мен ства ад бы ла ся ўве ча ры на Га-
рад скім ва ле, ля сла ву тай ста ра жыт най царк-
вы. Удзель ні каў і гас цей свя та ві та лі пер шы 
на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Аляк сандр Радзь коў, які за чы таў він ша ван-
не Прэ зі дэн та, ві цэ-прэм' ер Ана толь То зік, які 
ўжо не пер шы год уз на чаль вае Нацыянальны 
арг ка мі тэт па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні свя-
та, епіс кап Ба ры саў скі Вень я мін, які агу чыў 
пры ві тан не міт ра па лі та Паў ла, Па тры яр ша га 
эк зар ха Усяе Бе ла ру сі, стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма Ся мён Ша пі ра.

Але мы за бег лі на пе рад: яшчэ да ад крыц ця 
пом ні ка і ўра чыс та га ад крыц ця свя та з ра ні цы 
го рад не ве ра год на ажы віў ся (а па свед чан нях 
мес ці чаў у звы чай ны час За слаўе, ма быць, 
пад ша та мі вы са ка род нас ці ба га тай гіс то рыі, 
ці хае і спа кой нае).

На род ныя ўмель цы, спе ва кі, тан цо ры, 
«зуб ры» са бра лі ся на га лоў най ву лі цы го-
ра да і ў яе ва ко лі цах. Плю ша вы «зубр» быў 
ад ным з леп шых ві до ві шчаў, яго «блат ная» 
ха да вы да ва ла ўсве дам лен не свай го да мі-
на ван ня (па-мой му, ён мац ней за га на рыў ся 
пас ля чэм пі я на ту све ту), та му ён заў сё ды 
па блаж лі ва да зва ляў з са бой сфа та гра фа-
вац ца.

Ад чу ван не свя та ства ра лі не каль кі сцэ ніч-
ных пля цо вак, з якіх раз да ва ла ся фальк лор-
ная і эст рад ная му зы ка, на якіх энер гіч на або 
спа кой на тан ца ва лі, з якіх мож на бы ло па чуць 
ра ман тыч ную, па фас ную, эпіч ную паэ зію.

Без пе ра боль шан ня мож на ска заць, што 
са май вя лі кай па пу ляр нас цю ка рыс таў ся (і быў 

гэ та га вар ты) пра ект Ула дзі мі ра Лі ха-
дзе да ва «У по шу ках стра ча на га» (су-
мес ны з га зе тай «СБ. Бе ла русь се год-
ня» і Вы да вец кім до мам «Звяз да»). 
Гіс то рык, пуб лі цыст і ка лек цы я нер у 
свой час доў га вы ву чаў ста ра даў нюю 
лі та ра ту ру і гра вю ры, тэх ні ку ста ро га 
дру ку, ез дзіў па еў ра пей скіх му зе ях, 
каб пер шым у све це ўзна віць Біб лію 
па тэх на ло гіі, якой ка рыс таў ся Фран-
цыск Ска ры на. «Фак сі міль ные вы дан-
не мо жа зра біць кож ны ча ла век, яно 
не бу дзе ўні каль ным. А вось зра біць 
кні гу па тэх на ло гіі ХVІ ста год дзя — 
гэ та ўжо не ча га вар та», — ка мен туе 
Ула дзі мір Аляк се е віч. Цыкл ства рэн ня 
дру ка ва най ста рон кі са ска ры наў скай 
Біб ліі мож на бы ло не толь кі ўба чыць 
у ад ным з па віль ё наў, але і са мо му 
ў гэ тым паў дзель ні чаць. На ва чах у 
гас цей свя та з цэ лю ло зы ра бі лі ся ліс-
ты па пе ры, якія за тым ад праў ля лі ся 
на дру ка ва ны ста нок. Іх бы ло два: 

афорт ны і той са мы, ство ра ны Ула дзі мі рам 
Лі ха дзе да вым па ўзо ры ХVІ ста год дзя. «Мож на 
ска заць, на та кім дру ка ваў Ска ры на, — ка жа 
гіс то рык. — Прад стаў ні кі му зея кні га дру ка-
ван ня Лейп цы га і Бе ла стоц ка га му зея аца ні лі 
і ска за лі, што наш ста нок леп шы ў Еў ро пе. 
А ад ноў ле ных дзей ных дру ка ва ных стан коў 
гэ та га ста год дзя — адзін кі. Мы ад дру ка ва-
лі сем асоб ні каў Біб ліі Фран цыс ка Ска ры ны, 
для ча го ра бі лі па пе ру з лё ну, та му кні га не 
ад роз ні ва ец ца ад са праўд най. Упер шы ню ў 
све це быў пра ве дзе ны ўвесь цыкл ства рэн ня 
ска ры наў скай Біб ліі і вы ка на на тэх на ло гія та го 
ча су. Мы ра бі лі ўсё так, як ра біў пер ша дру кар, 
на ват аў тэн тыч ны па пя ро вы пе ра плёт. А каб 
кні га больш жы ва вы гля да ла, мой ся бар Ба рыс 
Ці то віч (вя до мы мас так) рас пі саў тры асоб ні кі 
па вод ле ска ры наў скіх гра вюр».

Гэ тыя асоб ні кі ад дру ка ва най на ўні каль-
ным стан ку Біб ліі бы лі прад стаў ле ны на вед-
валь ні кам экс па зі цыі. Уво гу ле за два дні свя та 
бы ло зроб ле на больш за ты ся чу ліс тоў па пе-
ры і больш за ты ся чу ад біт каў. Па віль ён на ве-
да ла ка ля дзвюх ты сяч ча ла век. У рам ках вы-
ста вы Ула дзі мір Лі ха дзе даў змяс ціў так са ма 
фо та здым кі вя до мых мес цаў го ра да Мін ска, 
кан ца ХІХ, па чат ку і ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя. 
«Я ста ра юся збі раць бе ла рус кую спад чы ну і 
вяр таць яе да до му», — тлу ма чыць ка лек цы-
я нер сваё за хап лен не.

Шмат люд дзе і шмат га лос се бы ло і ва кол 
кра мак, ар га ні за ва ных цэнт ра мі твор час ці 
або прад стаў ні ка мі аду ка цый ных уста ноў. 
На прык лад, у дзі ця чым пар ку куль ту ры і ад-
па чын ку (цы ры мо нія ад крыц ця яко га так са ма 
ад бы ла ся ў свя точ ны дзень) з маль бер та мі 
раз мяс ці лі ся вы ха ван цы на род най дзі ця чай 
сту дыі «Вя сёл ка» Стаўб цоў ска га цэнт ра дзя-
цей і мо ла дзі, якія ра бі лі ма люн кі на гіс та рыч-
ныя тэ мы ў го нар Дня пісь мен ства.

Тут жа не да лё ка бы ла ўста ля ва на вы-
стаў ка вы ра баў дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва «Ба бу лін ку фэ рак» ад Са лі гор ска-
га пе да га гіч на га ка ле джа. «Тут і прад ме ты 
даў ні ны з эт на гра фіч на га кут ка, і тое, што 
зроб ле на ру ка мі на шых на ву чэн цаў для та го, 
каб за ха ваць тра ды цыі. Гэ та і са ло ма пля цен-
не, і ло зап ля цен не, і га бе лен», — рас па вя дае 
на мес нік ды рэк та ра па вы ха ваў чай рабоце 
Люд мі ла Бу зун.

На ву лі цы Са вец кай ад стэн-
даў з су ве ні ра мі ад цяг ва лі ўва-
гу трое муж чын у тра ды цый ных 
кас цю мах (як у ілюст ра ва ных 
кні гах дзі ця чых ка зак), якія з за-
па лам і ду шой спя ва лі на род ныя 
і эст рад ныя пес ні: хоць пус кай-
ся ў ско кі. Па куль спе ва кі ад-
па чы ва лі, да ве да ла ся, што яны 
прад стаў ля юць цэнтр ра мёст ваў 

Ста рых Да рог. Яны атрым лі ва лі 
са праўд нае за да валь нен не ад 
свай го вы сту пу і шчы ра ўсмі ха-
лі ся мі на кам. 

Шмат май строў пры вез лі ў 
За слаўе вы ні кі сва ёй пра цы. 
Тут і вя за ныя рэ чы (на прык лад, 
вель мі ка ла рыт ныя шкар пэт кі), і 
вы шы тыя, і вы ра бы з дрэ ва (на 
ва чах у гле да чоў май стар ся-
кер кай зра біў з па ле на лыж ку), 
і прад ме ты ін тэр' ера ў тэх ні цы 
«рос піс па шкле», і ўпры га жэн ні, 
і маг ні ці кі з на цы я наль ным ка ла-
ры там на ля доў ню — ка ра цей, 
дро бя зі і да лё ка не дро бя зі.

Там, ад куль да но сі лі ся дух-
мя ныя па хі, мож на бы ло знай сці 
не толь кі тра ды цый ныя збі цень, 
ме да ву ху і па ра ся на раж не, але 
і шаш лы кі, фрэнч-до гі і чэш скія 
тру ба чкі. У пар ку дзі ця чай куль-
ту ры і ад па чын ку на кож ным кро-
ку пра да ва лі ся яр кія цац кі, што 
пры му ша ла ма лых пе ры я дыч на 
тор гаць баць коў за ру каў.

І ўсё ж га лоў ным на гэ тым 
свя це, як і на ле жыць, бы ло 
Сло ва. У «ін тэ ле кту аль най» 
част цы бы лі прад стаў ле ныя бе-
ла рус кія пе ры я дыч ныя вы дан ні 
і рэ гі я наль ныя вы дан ні Мін скай 
воб лас ці (што пры му сі ла іх 
прад стаў ні коў з ра ні цы на пя чы 
ка ра ва яў, на дзьмуць ша ры кі, 
афор міць стэн ды сва і мі дру ка-
ва ны мі вы ра ба мі і па-бра тэр ску з усі мі гэ тым 
дзя ліц ца).

Стэнд Вы да вец ка га до ма «Звяз да» з 
усёй раз на стай нас цю сва іх пра ек таў не мог 
не пры ва біць мі на коў. Таму ві та лі, ці ка ві лі ся, 
чы та лі. Тац ця на За ха рыч, кі раў нік ка лек ты ву 
аў тар скай пес ні «Эле гія» з Ві лей кі, які на ла-
дзіў на цэнт раль най сцэ не прэ зен та цыю вы-
да вец ка га до ма, лі чыць, што вы дан ні «Звяз-
ды» ро бяць па трэб ную спра ву: «Мы лю бім 
спя ваць на бе ла рус кай мо ве, па пу ля ры зу ю чы 
бе ла рус кую паэ зію і аў тар скую пес ню, та му і 

ка лек ты ву «Звяз ды» зы чым твор чых зда быт-
каў, на тхнен ня, і каб род нае сло ва гу ча ла з 
боль шай сі лай».

Пры цяг ва ла ўва гу на стэн дзе «Звязды» і 
вы стаў ка ары гі на лаў са ты рыч на га ліст ка «Раз-
да вім фа шысц кую га дзі ну!» (так са ма з ка лек-
цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва). Гэ ты агіт ліс ток 
мож на лі чыць пра шчу рам су час на га ча со пі са 
«Во жык».

Акра мя та го, на Дні пісь мен ства бы ла маг-
чы масць уба чыць агуль ную кар ці ну кніж най 
пра дук цыі бе ла рус кіх вы да вец тваў. А па ка за-
ны быў увесь спектр лі та ра ту ры: ад на ву ко вай, 
да след чай да мас тац кай. Да та го ж кні гі мож на 
бы ло на быць (і іх на бы ва лі).

На пля цоў цы «Лі та ра тур ная ка вяр ня» за 
куб кам га ра чай гар ба ты мож на бы ло пра сяк-
нуц ца доб рай паэ зі яй. Два дні са сцэ ны чу лі ся 
лі рыч ныя тво ры ад са міх аў та раў. Да рэ чы, ува-
гу пуб лі кі ўпэў не на ўтрым лі ваў су час ны па эт 
і пра за ік, аў тар пе сень (ён яшчэ і су пра цоў нік 
на шай га зе ты), ра ман тык і сен ты мен та ліст 
Дзміт рый Пят ро віч, які пад час Дня бе ла рус-
ка га пісь мен ства прад ста віў сваю но вую кні гу 
«Адзі но ты па жоў клыя дні».

Свя та так са ма зна мя наль нае сё май цы ры-
мо ні яй уша на ван ня пе ра мож цаў рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су на леп шы лі та ра тур ны твор 
го да, якая ад бы ла ся на га лоў най пля цоў цы 
Дня пісь мен ства. За сна валь ні ка мі кон кур су 
з'яў ля юц ца Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Мі-
ніс тэр ствы ін фар ма цыі, куль ту ры і аду ка цыі 
і Мін скі га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт. Лаў рэ-
а ты раз мер ка ва лі ся па не каль кіх на мі на цы-
ях, ся род якіх паэ зія, про за, пуб лі цыс ты ка, 
кры ты ка і лі та ра ту раз наў ства, дра ма тур гія і 
дзі ця чая лі та ра ту ра, края знаў ства, са ты ра і 
гу мар і ін шыя. У на мі на цыі «Про за» пер шае 
мес ца атры маў пісь мен нік Алесь Са віц кі, у 
на мі на цыі «Паэ зія» — Аляксандр Бы каў, а 
на ша ка ле га, галоўны рэ дак тар га зе ты «Лі-
та ра ту ра і мас тац тва» Тац ця на Сі вец ста ла 
ўла даль ні цай «Ку пі до на» ў на мі на цыі «Дзі ця-
чая лі та ра ту ра».

На цы ры мо ніі за крыц ця Дня пісь мен ства 
эс та фе та пра вя дзен ня свя та бы ла пе ра да дзе-
на го ра ду Шчу чын Гро дзен скай воб лас ці, ад-
куль ро дам пер шая бе ла рус кая па эт ка Ала і за 
Па шке віч (Цёт ка). Але для За слаўя, зда ец ца, 
свя та яшчэ не скон чы ла ся.

Ірэ на КАЦЯЛОВІЧ. 

АСВЕ ТА ЯК ТРЫ УМ ФА ТАР

Жыць па за ко нах та лен ту 
ПРА ЛІ ТА РА ТУР НЫ ПРА ЦЭС, БЛО ГЕР СТВА І ІДЭА ЛЫ 

Ак тыў ны ўдзел у дыс ку сіі пры ня лі Ато ХАМ ДАМ (Та джы кі стан),
Ва ле рый КА ЗА КОЎ (Ра сія), Ярон ЛАЎ ЦЮС (Літ ва).

Гурт «Эле гія» з Ві лей кі аздо біў прэ зен та цыю Вы да вец ка га до ма «Звяз да»
пры го жы мі пес ня мі на род най мо ве.

Экс па зі цыя ары гі на лаў агітп ла ка та «Раз да вім фа шысц кую га дзі ну!»
у па віль ё не Вы да вец ка га до ма «Звяз да» вы клі ка ла ў на вед валь ні каў шчы рую за ці каў ле насць.

Эс та фе ту Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ад стар шы ні
За слаў ска га гар вы кан ка ма Свят ла ны КАР ТА ШО ВАЙ пры няў
стар шы ня Шчу чын ска га рай вы кан ка ма Сяр гей ЛО ЖАЧ НІК.

Па вод ле за дум кі скульп та ра
Аляк санд ра Про ха ра ва, у ад ной ру цэ кня зя 
Ізя сла ва меч, у дру гой — кні га.

Удзель ні кі экс пе ды цыі «Да ро га да свя ты няў»
па тра ды цыі за кла лі ў За слаўі сад Ма літ вы.

Ха сан ТХА ЗЁП ЛАЎ (Ка бар дзі на-Бал ка рыя) пра па на ваў зра біць «За ла то га ар ла» 
сім ва лам між на род на га «круг ла га ста ла». Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ і мі ністр ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ
ідэю гос ця пад тры ма лі.

Сва і мі раз ва га мі аб су час ным лі та ра тур ным пра цэ се
дзе ліц ца Аляк сандр КА ЗІН ЦАЎ (Ра сія).

Мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС КЕ ВІЧ,
абы хо дзя чы ганд лё выя ра ды,
па спра ба ваў ся бе ў якас ці ка ва ля.


